PRIVACYVERKLARING LEVENSCEREMONIE
Als celebrant (trouwambtenaar, ceremoniespreker en ritueelontwerper) lever ik graag een
persoonlijke dienst. In onze samenwerking is vertrouwen en het delen van informatie belangrijk.
Deze privacyverklaring legt uit op welke manier ik omga met de door jullie verstrekte (persoons)
gegevens, zodat je met een gerust hart kunt uitkijken naar een prachtige ceremonie. Deze
privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2019.
Volgens de wetgeving
Om je privacy te bewaken ga ik zorgvuldig om met de door jullie gedeelde informatie.
Hierbij houd ik me aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan
de verwerking van persoonsgegevens stelt. Persoonlijke gegevens waar ik beschikking over
krijg, worden secuur verwerkt en beveiligd. Deze gegevensverwerkingen vallen binnen de
wettelijke vrijstellingsregeling en zijn niet aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens.
In de praktijk
Wat betekent dat in de praktijk? Ik gebruik uitsluitend persoonsgegevens (naam, telefoon,
woonplaats, email-adres) en persoonlijke informatie (antwoorden op voorbereidende vragen
voor de ceremonie) die rechtstreeks door jullie zijn opgegeven. Graag licht ik toe welke
persoonsgegevens voor welk doel worden verzameld, gebruikt en bewaard:
1

Websitebezoek
Op dit moment maakt de website van Levensceremonie geen gebruik van Google
Analytics en/of cookies om algemene bezoekgegevens bij te houden en te analyseren.
Dit kan in de toekomst wel het geval zijn. Bekijk deze privacyverklaring dan ook bij je
volgende bezoek om te kijken of er veranderingen zijn.

2

Reactie op blogs
Heb je een blog gelezen op mijn website en wil je graag daarop reageren? Dan wordt
vanuit Wordpress je naam en mailadres gevraagd (verplichte velden). Je mailadres
wordt niet gepubliceerd onder je bericht, wel de ingevulde naam en eventuele website.

2

Contact per e-mail
Als je mij een e-mail hebt verzonden met een (aan)vraag, dan gebruik ik je adres om je
een reactie te kunnen sturen. Je mailadres wordt niet opgeslagen in mijn contacten. Wel
wordt zakelijke correspondentie (mails aangaande bedrijfsvoering) 7 jaar bewaard,
conform de wettelijke eisen van de belastingdienst.

3

Gegevens voor offerte & facturering
Gaan wij samenwerken? Dan vraag ik jullie voor- & achternamen en adres om een
wettelijk geldige offerte/factuur te kunnen opstellen. Eén mailadres is nodig om jullie
deze te kunnen toezenden, aangezien ik werk met een digitaal administratiesysteem.
Het hebben van elkaars telefoonnummer is handig voor onderling overleg. Als jullie deze
liever niet delen, dan houden we contact per e-mail. Om te voldoen aan de eisen van de
belastingdienst blijft mijn administratie 7 jaar bewaard.

4

Informatie voor de ceremonie
Om de ceremonie helemaal op maat te kunnen maken, inclusief persoonlijke toespraak,
stel ik jullie voorbereidende vragen. De antwoorden hiervan sturen jullie mij digitaal toe.
Hierbij bepalen jullie zelf welke informatie jullie wel of niet willen verstrekken. Deze
gegevens worden alleen gebruikt voor het schrijven van de toespraak en een eventuele
gelegenheidsakte. Na de ceremoniedatum worden jullie antwoorden en de gelegenheidsakte verwijderd van mijn computer. De geprinte toespraak wordt via een papierversnipperaar vernietigd. De digitale versie blijft geanonimiseerd 7 jaar bewaard, waarbij
achternamen, woonplaatsen en andere tot jullie herleidbare gegevens worden
weggehaald.

Bewaken & beveiligen van je gegevens
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor de overeenkomst
(zie offerte & facturering) die je met mij sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van
vermoeden van fraude of misbruik van mijn website, dan kunnen persoonsgegevens aan de
bevoegde autoriteiten moeten worden overhandigd. Om te voorkomen dat onbevoegden
toegang krijgen tot je persoonsgegevens, gebruik ik veiligheidsprocedures. Dit zijn
beveiligingssoftware, netwerkencryptie en actuele updates.
Links naar websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, waar mijn website via
links naar verwijst. De verantwoordelijkheid van het veilig en betrouwbaar omgaan met je
persoonsgegevens ligt bij deze derden. Ik raad je dan ook aan voor gebruik van deze websites
hun privacyverklaring te lezen.
Wijzigingen privacyverklaring
Om zo zorgvuldig mogelijk je (persoons)gegevens te bewaken, kan deze verklaring worden
aangepast op actuele ontwikkelingen. Het is dan ook aan te raden deze privacyverklaring
regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van je gegevens
Heb je vragen over deze privacyverklaring, wil je inzage/wijzigingen aanbrengen in je
persoonsgegevens of deze laten verwijderen? Neem dan telefonisch contact met mij op via
+31652550927 of via e-mail daphne@levensceremonie.nl

